Armas lugeja,
Täna räägime mõne sõna hekkide pügamisest, nõu annab Eero Post Pärnust, Tanni kauplusest.
„Selleks et hekilõikus oleks mugav, kiire ja tulemuslik soovitame kasutada hekilõikurit. Saab ka
loomulikult hekikääridega, aga hulga kiirem ja lõbusam on teha seda tehnikaga. Selleks ju tehnikat
arendatakse, et inimesel oleks mugavam ja jääks rohkem aega puhkamiseks ning perega olemiseks.“
Tee selgeks oma vajadused
„Enne kui hekilõikurit ostma minna, võiks läbi mõelda milleks ja missugust vaja on. Kõigepealt vaata
kriitiliselt üle oma hekid. Kui kõrged või madalad, kui laiad, mis seisukorras ja mis taimedest. Kas
hekki tuleb ka vormida lisaks tavapärasele piiramisele? „ütleb Eero.
„Iga heki tüübi jaoks on sobiv tööriist olemas. Näiteks heki laiuse või sügavuse järgi tasub vaadata
hekilõikuri tera pikkus. Kui jämedad oksad vajavad lõikamist? Hekilõikuriga saab turvaliselt pügada
kuni 15 mm läbimõõduga oksi – ehk siis lihtsalt meeles pidades: näpu jämedused oksad on piir. Kui
hekitaime oksad on jämedamad, tuleks kasutada kas oksakääre või -saagi. Jämedate okstega vana ja
hooldamata hekki tuleb aastaid sae või oksakääridega hooldada ja noorendada, et saaks edasi
hekilõikuriga hooldama ja kujundama hakata. Kui ei oska otsustada, tulge poest läbi, vaatame üle“.
Olulised näitajad, mida hekilõikuri valikul arvestada
1. Lõikuri tüüp
Kui vajadus on välja selgitatud, siis tuleks valida lõikuri tüüp. Tavaliselt on neid kolme eri tüüpi –
ühepoolse teraga, kahepoolse teraga ja varrega hekilõikurid.
Varrega hekilõikurid on mõeldud just kõrgete hekkide jaoks. Nendega on mugav ilma redelita
töötada. Mootori raskus on pandud pikale varrele vastukaaluks. Töötades on toote tasakaal kenasti
paigas ja töö kulgeb mugavalt.
2. Toiteallikas
Kui tüüp on valitud, siis võiks mõelda, kas osta bensiini-, elektri- või akutoitel hekilõikur. Tänapäeval
ei saa enam öelda, et üks on võimsam kui teine. Kõik lahendused on vastupidavad ja piisava
jõudlusega. Pigem on siin tegemist isikliku eelistuse ja maailmavaatega. Järjest rohkem eelistatakse
aiatehnikat akutoitel. See on loodusele säästlikum, vaiksem ja kaalult kergem
3. Ergonoomika
Kindlasti tuleks seadme valimisel proovida seda kaupluses tööasendis kätte võtta. Kuidas toode käes
istub, kas raskus on sobilik, kuidas käepide tundub ning kui lihtne on käivitada ja sellega töötada.
4. Turvalisus
Viimane, kuid kindlasti väga oluline osa, on turvalisus. Ennekõike kasutaja ohutus. Kas hekilõikuril on
topelt turvalüliti – ehk lõikur hakkab tööle vaid siis, kui kaks lülitit korraga alla vajutada. Sel juhul
lõikur seiskub automaatselt, kui kas või üks lüliti lahti lastakse, Teine turvalisuse tagaja on lõikelati
ees olev kaitse. Selleks et käed liialt terade lähedale ei satuks. See hoiab ära ka pügamisel tuleva
prahi sattumise kätele. Töö tegemisel tuleb alati kasutada kaitseprille. Loomulikult on oluline ka pika
varrukaga, kinnise dekolteega ja pigem keha ümber hoidvad riided. Väldi ka ehete ja juuste sattumist
lõikuri lähedusse. Ei tohi küünitada pügamisel lõikuriga ette poole. Soov lõigata kaugemalt võib

lõppeda hoopis kukkumisega. Hoia jalgealune kindel, et hekilõikamine oleks positiivne kogemus,
mitte hirm kukkumise ees.

Nagu juba tavaks on saanud, jagab Eero teema lõpetuseks mõned lihtsad kasutusnipid:
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Hekki pügades ära suru jõuga lõikurit heki vastu. See on piisavalt võimas, et lõigata soovitud
osa ka tehnika enda jõul.
Kasuta kindlasti õiget tüüpi lõikurit – ehk siis jämedamate okste puhul võimsamat, laiema
heki puhul pikema lõiketeraga jne. Vastavalt lehe suurusele vali ka lõikehamba haare. Mida
suurema lehega hekk, seda laiem peaks olema lõikehammaste haare.
Kui heki külgi pügad, siis alusta alt ja liigu üles.
Mootor ei tohiks heki vastu minna. Hoia lõikur enda keha lähedal ja suuna heki vastu vaid
lõikeplaat.
Lõiketera ei tohiks ka maad puudutada. Nii see nüristub ja võib ootamatult ka tagasilööke
anda.
Peale heki lõikust on hea see puhuriga üle käia. Nii saad kätte kõik lahtised oksad ja hekk
näeb ilus välja.

